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در توجه به سالمت خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی است.  پایه و زیر بنای ساختار و سالمت جامعه شرح درس:

 -اع آن، ساختار خانواده، مراحل تکامل خانواده و وظایف اعضا در هریک از مراحلاین درس به بررسی خانواده و انو

سو رفتاردر خانواده و خانواده های  -بحران در خانواده و راه تطابق با آن -نظر اسالم درمورد خانواده –ارتباط  -نقش

 در آن.اشنایی با انجام بازدید منزل و بکارگیری تدابیر پرستاری  –آسیب پذیر 
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  :درس هدف كلي

و تشخیص مشکالت بهداشتی پرداخته و  ا مفاهیم خانواده تا بر این اساس بتوانند به بررسی، شناختب دانشجو آشنایی

 خانواده بکار گیرد.و ارتقای سطح سالمتی مهارتهای الزم را در حل مسائل بهداشتی 

 اهداف ويژه:

 بتوانند:انتظار مي رود دانشجويان دوره  پس از  پايان اين 

 .دنبيان کنمفهوم خانواده و انواع آن را  -1

 از دیدگاه اسالم ازدواج و تشکيل خانواده را شرح دهند. -2

 بيان نمایند.وظایف و نيازهای هر مرحله را شناسایی و ، مراحل تکاملی خانواده  -3

 را بازگو کنند. ساختارخانواده -4

 ر بررسی و شناخت خانواده را شرح دهند.اصول بازدید منزل و به کارگيری چگونگی فرایند پرستاری د -5

 و تدابير پرستاری مربوط به ان را بيان کنيد.را شناسایی فقر و...(  -طالق -)اعتيادخانواده های اسيب پذیر  -1

 سازشی و تطابقی خانواده را با بحران بيان نمایند.ات ان را بيان کنند و مکانيسم های بحران در خانواده و اثر -1

 وجه به شرایط جامعه توضيح دهند.ترا با واده سو رفتار در خان -8

 

 

 بحث گروهي،  پاسخ و پرسش سخنراني،:  تدريس روش 

 پروژكتور ويدئوماژيک، كامپیوتر،  بورد، وايت: آموزشي مواد
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 وظایف و تکاليف دانشجو:

 انتظار می رود :گرامی از دانشجویان  -

 در هر جلسه کالس آمادگی پاسخگویی به سؤاالتی که مطرح می شود را داشته باشند.-1

 تأخير حضور در کالس و غيبت غير موجه نداشته باشند. -3

 کالس بایستی خاموش باشد. تلفن همراه در  -4

 رعایت حریم کالس و احترام متقابل الزامی است. -5

 باشند. می  ترم و پایانی ميانزمونهای دانشجویان موظف به شرکت در آ -1

 شیوه ارزشیابي دانشجويان:

 ارزيابي تئوري

          1                                 در کالس منظمو شرکت حضور   -1

 4   فرانس به همراه ارایه مقاله مرتبط با موضوع     کن -2

     15             امتحان پایان ترم                                        _3

----------------------------------------- 

 :2            جمع                                                       
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 منابع:

 1333 -3و2و1پرستاری بهداشت جامعه  -ی نوقابی احمدعلی. میالنی و ارشدیاسد -

  1،2،3درسنامه پرستاری بهداشت جامعه   -ایلدر آبادی اسحاق و دباغی فاطمه -

 1331 -پرستاری سالمت جامعه/فرد و خانواده/ محیط  -صحبایی فائزه، امجدی مریم -

 خانواده  بهداشت پرستاری. کارانهم و میمنت حسینی -

 1331  -2حسین زاده صفیه. پرستاری بهداشت جامعه -حسینی میمنت -

 1331 -پرستاری سالمت فرد و خانواده  -1لنکستر جلد  -حسینی سید وحیده -
 

 

Stanhope M . Lancaster J . Community public health nursing. Seventh Edition . Mosby co 0202. 

 

 

 

 

 مدرس اهداف جلسات موضوع جلسه

زشيلبي معارفه )ار لاو

 تبيين انتظاراتآغازين( 

 حشمتي فر تعيين اهداف–جايابي -اطمينان از داشتن پيشنيازها-برقراري ارتباط

 ريفتع درستي به زمينه اين در مختلف صاحبنظران ديدگاه از را خانواده خانواده دوم

 کند

 دهد توضيح جامع بطور را ها خانواده مشترک و کلي خصوصيات

 هميت خانواده را بيان کندنقش و ا

 حشمتي فر

 

 

 سوم

 

 )ارزشيابي تشخيصي(

 انواع خانواده

 انواع خانواده را با وظايف و کارکردشان شرح دهد

 کند مقايسه هم با را گسترده و اي هسته خانوده

 خانواده را بيان نمايد پرستاري رويکردهاي

 

 حشمتي فر

 

 چهارم

 

 اسالم ديدگاه از خانواده

کند تعريف خالصه بطور اسالم ديدگاه از ار خانواده  

 کند بيان اسالم ديدگاه از را ازدواج معيارهاي

 اهداف و فوايد ازدواج را ذکر کنند

 حشمتي فر

 

 پنجم

 

 تکامل خانواده

 

 

 تئوري تکاملي خانواده را بيان کند.

 مراحل تکامل خانواده از نظر دووال ذکر کند

رستاري مربوط به هريک از مراحل را وظايف تکاملي خانواده و مداخالت پ

 حشمتي فر
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 تعيين نمايد.

 ابعاد ساختار خانواده را بيان کند ساختار خانواده ششم

 منظور از نقش و واژه هاي مربوط به آن را بيان نمايد .

 نقش هاي رسمي و غير رسمي را توضيح دهد .

 الگو هاي ارتباطي موثر و غير موثر در خانواده را مقايسه کند

 حشمتي فر

 بيان کند روش هاي جمع آوري اطالعات از خانواده را  منزل بازديد اصول هفتم

 اهداف و مراحل بازديد منزل را شرح دهد

 هدف از ارزشيابي بازديد منزل را توضيح دهد

 

 حشمتي فر

فرايند پرستاري در  هشتم

 خانواده

 کندتعيين  را تفاوت کاربرد فرايند پرستاري در فرد و خانواده

 مداخالتي که مي تواند توسط پرستار انجام شود را بيان نمايد 

 نمايد بندي اولويت ترتيب به را فرضي خانواده يک مشکالت

 حشمتي فر

 بحران در خانواده نهم

 )کنفرانس با ارايه مقاله(

 بحران در خانواده را تعريف کرده و اثرات آن را بيان کند

 دبحران را با مثال توضيح دهانواع 

 مکانيسم هاي سازشي و تطابقي خانواده را در بحران شرح دهد

 حشمتي فر

 دانشجو

 سو رفتار در خانواده دهم

 )کنفرانس با ارايه مقاله(

 انواع سو رفتار با کودک را ذکر کند

 سو رفتار با زنان و سالمندان را توضيح دهيد 

 مداخالت پرستار در زمينه سو رفتار را شرح دهد

 حشمتي فر

 شجودان

 خانواده هاي آسيب پذير يازدهم

 

 (مقاله ارايه با کنفرانس)

 اعتياد و تاثير آن بر رشد خانواده را بازگو کند

 بطور مواد مصرف سوء مبحث در ها پيشگيري انواع در را پرستار نقش

 کند بحث کامل

 طالق و تاثير آن بر رشد خانواده را شرح دهد

 کند بيان طالق از پس را خانواده تکاملي وظايف

 حشمتي فر

 دانشجو

 خانواده هاي آسيب پذير دوازدهم

 (مقاله ارايه با کنفرانس)

 فقر و اثرات ان در خانواده را توضيح دهد

 -زنان -اثرات فقر در ابعاد مختلف زندگي و اعضاي خانواده)کودک

 سالمندان(

 حشمتي فر

 دانشجو

 حشمتي فر انارزشيابي تراکمي و پيشرفت تحصيلي فراگير  سيزدهم

  
 

 


